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ARIZALAR VE TELGRAFLA E 
Sayfa' 
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AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
izinler 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına 
izin verilmesi (3/468) 183 

1. 
Teşriî masuniyetler 

Bursa Mebusu ibrahim öktem'in 

teşriî masuniyeti (3/464) 
2. — Bursa Mebusu İbrahim öktem ve 

Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın teşrii 
masuniyetleri (3/465) 

3. — Kars Mebusu Turgut Güle'nin teş
riî masuniyeti (3/472) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, 

Libya seyahati dolayısiyle avdetine kadar 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan 
7 âzalık için seçim yapılması hakkında 

İNTİHAPLAR 
| (3/450) 

Sayfa 
240 
253 

5 

213 

kendisine işletmeler Vekili Samet Ağa-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair (3/474) 224 

145,184:185,201,214:215 
217,218,224:225,233 

KANUNLAR 
No. 
6880 

6881 

6882 

6883 

Sayfa 
— Ankara Üniversitesi 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 18,37,41,43,60:63 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa muvakkat iki madde 
eklenmesine dair Kanun 94:95 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanım 5,82:83,88:89, 

95,96,98:101 
— Off - Shore Tedarik Programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletle
ri Hükümeti arasında 29 Haziran 

No. Stfia 
1955 tarihinde mektup teatisi suretiy
le imzalanan Anlaşma ile eklerinin 
tasdiki hakkmda Kanun 94,96,96,102:105 

6884 — Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 sa
yılı Kanuna muvakkat bir madde ilâ
vesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması 
hakkında Kanun 87,112:114 

6885 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkında 5509 sayılı 
Kanuna ek Kanun 169:171,171:172,175: 

178,183,185,203:206 
6886 — Basın - Yayın ve Turizm Umum 

Müdürlüğü Kanununun 6575 sayılı 



No, Styfa 
Kanunla muaddel 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve mezkûr Umum Mü
dürlük kadrolarına ilâve yapılmasına 
dair Kanun •-:.r- ; 5,9.6,186 

6887 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin Kuruluş ve hazırlıkları hakkında 
Kanun 146,193:194,194:200,200,201, 

207:210 
6888 — Köy enstitüleriyle ilk öğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
6234 sayılı Kanuna ek Kanun 114:12i, 

216:217 
6889 — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 

maddesinin tadiline dair Kanun 121:122 
217 

6890 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 145, 

194,249 
6891 — Devlet memurları aylıklarının tev- -

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmına ilâ
ve yapılmasına dair Kanun 145:146,200, 

249 
6S92 — Maarif Vekâleti teşkilât kadrola-

riyle merkez teşkilâtı ve vazifelen 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna jk Kanun 146,200:201, 

249:250 
6893 — Islahı Hayvanat Kanununun 31 

nci maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir Kanun 5,95,122:135,154:157, 

245:246,248,251,255:258 
6894 •— Sınai mülikyetin himayesine mah

sus 20 Mart 1883 tarihli Paris İtti
hadı Mukavelenamesiyle, Ticaret eş
yası üzerinde sahte mahreç, işaretle-

No. 6*y*a 
rinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 
tarihli Madrid İtilâfnamesinin, 2 Ha
ziran 1934 tarihli Londra tadillerinin 
tasdiki hakkında Kanun 5,95:96,158: 

159,246:247,249,251:252,254,259:262 
6895 — Hükümete teknik yardım temini

ne dair Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 
(10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tas
diki hakkında Kanun 109,168:169,247, 

250,252,254,263:266 
6896 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı arasında imzalanan, Hükü
mete teknik yardım teminine ait 
(10 B) numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında Kanun 109,169,247,251, 

'" • 252,252,267:270 

6897 — Gümrük tarifelerindeki Eşya Tas
nif Nomanklâtürüne mütedair 15 
Aralık 1950 tarihli Brüksel Muka
velenamesine ait 1 Temmuz 1955 
tarihinde Brüksel'de imza edilen tas
hih Protokolünün tasdiki hakkın
da Kanun 109,171,247:248,251, 

252,271 -274 
6898 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı arasında imzalanan 15 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 109,171,248,252,. 

275:278^ 
6899 — 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Al

man Muhtelit Komisyonu Protokolü 
ile aynı tarihte imzalanan 16 Şubat 
1952 tarihli Türk - Alman Ticaret 
vo Tediye Anlaşmaları ile ilgili Pro
tokollerin ve ilişiklerinin tasdiki 
hakkında Kanun 5,157:158,186:193,248: 

249,252,252,279:282 

2036 — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı hanesinde kayıtlı Ha-
sanoğlu, 1341 doğumlu Kasım Atlan 
hakkındaki idam hükmünün infazı-

KARABLAR 
na dair 17:18 

2037 — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hane
sinde kayıtlı Mehmeto;Şlu 1908 do-



— 3 — 
No. Sayfa 

ğumlu Bişar hakkındaki idam hük
münün infazına dair . 18 . 

2038 — Şûrayi Devlet âzalıklanna ö. \\-
ni Pınar ile Yeredoğ Kişioğiu'nun 
seçildikleri hakkında 145,184:185,201 

2039 — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 72 ve 74 ncü ıhadd eleri 
muvacehesinde, Trafik suçlarından 
dolayı mahkemelerce verilen mahkû
miyet Hükümlerinin 4664 sayılı Ad-

No. Sayfa 
lî Sicil Kanununun" &-nci maddesi
nin -(A) bendine tevfikan adlî sicile 
geçirilip geçirilemiyeeeği hususunun 
tefsirine mahal olmadığına dair 214,227: 

233 
2040 — Şûrayi Devlet âzalıklanna Neza-

•h'at Martı, Adil Kürşat, Hikmet 
Kümbetlioğlıı, Yaşar Şükran Esmerer 
ve İhsan Eeemiş'in seçildikleri hak
kında 145,184:185,201,214:215,217,218, 

" 224:225,233 

LAYİHALAR 
1. — At yarışları hakkındaki 6132 sa

yılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/617) 213 
2. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/623) 244 

3. — Bir kısım ithalâta tahsis olunan 
dövizler dolayısiyle alınacak Hazine his
sesi hakkında (1/611) 4 

4. — Bir Türk - Alman örnek ve tat
bikat çiftlikleri işletmesi kurulmasına da
ir (1/619) . 213. 

5. — Demiryollar ve limanlar inşaatı 
için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası (1/621) v 223 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Umum Müdürlüğününi 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/622) 223 

7. — Devlet Su İşleri Umura Müdürlü
ğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/624) 244 

8. — İskân Kanunu lâyihası il/612) 4 
9. — îspançiyari ve tıbbi müstahzarlar 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında (1/625) 244 

10. — İstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
daki 6165 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin tadiline dair (1/613) 4 

11. — Karayolları Umum Müdürlüğü. 
1956 malî yılı Bütçs Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(1/626) 244 

12. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/627) 244 

13. — 31 Ağustos 1956 tarihli Türkiye -
Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müd
detle temdidine mütaallik mektupların tas
diki hakkında (1/628) 244 

14. — Tediye meseleleri hususunda Yu
nan Hükümeti ile Hükümetimiz^ arasında 
teati olunan mektupların tasdikine dair 
(1/614) 4 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak
kında (1/616) 4 

16. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
imzalanan zabıtname ile teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında (1/620) 213 

17. — Uludağ millî park ormanı kuru
luş kanunu lâyihası .(1/618) 213 

18. — Zirai mücadele ve zirai karanti
na kanunu lâyihası (1/615) 4 

1. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/599) 18,37, 

41,43,60:63 
2. — Askeri Ceza Kanununun 65 nci 

maddesinin tadiline dair (1/533) 95,121:122,217 
3. — Basın - Yayın ve Turizm Umum 

Müdürlüğü Kanununun 21 nci maddesinin 
tadili hakkında (1/547) 5,96,186 



Sayfa 
4. — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi 

Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2448 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da (1/540) 6 

5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/590) 145,194,249 

6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapılma
sına dair ,(1/610) 145,200,249 

7. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 ncu maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/473) 18:24,89: 

94,112,154,186,216,234 
8. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya 

Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Ara
lık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine . 
ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de 
imza edilen Tashih Protokolünün tasdiki 
hakkında (1/457) 109,171,247:248, 

251,252,271:274 
9. — Hâkimler Kanununun bâzı madde

lerinin . değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında (1/603) 87,112:111 

10. — Hastalık ve analık sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bir maddesinin ilgasına ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair 
(1/553) 244 

1.1. — Hükümete teknik yardım temi
nine dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan (10 C) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/447) 109, 

168:169,247,2f>0,252,263:266 
12. — İslahı Hayvanat Kanununa ek 

kanun lâyihası (1/328) 5,95,122:135,154:157. 
245:246,248,251,255:258 

13. — İl İdaresi Kanununun 48 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/571) 5,96, 

159:168 

4 ,_ 
Sayı; 

14. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/466) 95 

114:121,216:217 
15. —'Maarif Vekâleti kadrolariyle 

merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2286 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair 4926 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası (1/488) 146,200,200:201,249:250 

16. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si-
gortaları kanunu lâyihası (1/555) 244 

17. — Off - Shore Tedarik Programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup 
teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin tasdik! hakkında (J/394) 94,96,96, 

102:105 
18. — .16 ^ubat 1952 tarihli Türkiye -

Federal Almanya Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına mütaallik Protokollerle ilişikle
rinin tasdiki hakkında (1/490) 5,95,157:158, 

186:193,248:249,252,252,279 :282 
19. — Orman kanunu lâyihasının ge-

riverilıuesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(1/1.61) ' 6 

20. — Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin kuruluş ve hazırlıkları hakkında 
(1/572) 146,193 .-194,194:200,200,201,207:210 

21. — Sınai mülkiyetin himayesine mah
sus 20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı Mu
kavelenamesiyle, Ticaret eşyası, üzerinde 
sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkında
ki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit îtilâfname-
sinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadil
lerinin tasdiki hakkında (1/440) 5,95:96, 

158 :159,246:247,249,251:252,259:262 
22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan Hükümete tek
nik yardım teminine ait (10 B) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/449) 109, 

169;247,251,252,252,267 .-270 
23. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş- . 
kilâtı arasında imzalanan 15 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında (1/559) 109, 

171,248,252,275 :278 
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24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
metleri arasında imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti arasında 15 Temmuz 1956 -
31 Ağustos 1957 devre'sindeki mal müba
delelerine mütedair Protokol!» ile ekleri-

Sayfa| Sayfa 
nin tasdiki hakkında (1/531) 182,217,250 

25. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/609) 5,82:83,88:89,95*96, 

98:101 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 72 ve 74 ncü maddeleri mu
vacehesinde, trafik suçlarından dolayı 
mahkemelerce verilen mahkûmiyet hüküm
lerinin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 
2 nci maddesinin «A» bendine tevfikan 
adlî sicile geçirilip geçirilemiyeceğinin 
tefsiri hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/439) 214,227:233 

Z. ~ Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, sürüncemede kalan dâvaların tasfi
yesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/396) 214,233:234. 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ve bu idare
lere bağlı kurum ve müesseselerde çalı
şanların siyasi faaliyette . bulunmalarının 
önlenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/205) 223 

4. —.Giresun Mebusu Abdullah İz-
men'in, Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı 
Kanunla eklenen muvakkat 5 nci madde
nin tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(1/383) 5,37:57 

5. -•-• Hâkimler Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki geçici mad
de eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl 
daha uzatılması hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/603) 87,112:114 

6. — İslahı Hayvanat Kanununa ek.ka
nun lâyihasına dair (1/328) 5,95,122:135,154: 

157,245 :246,248,251,255:258 

1. — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası. 
hakkında (1/533) 95,121:122,2/17 

2. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı 'hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 
1341 doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/399) 17:18 

3. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, 
âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ah
lâkı bozanlar hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/291) • . •' 13-17 

4. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde 
kayıtlı Mehınetoğlıı 1908 doğumlu Bişar 
Saruhan'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/401) 18 

nÜTÇK ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Basın - Yayın ve Turizm Umum 

Müdürlüğü Kanununun 21 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanım lâyihasına dair 
(1/547) ' 5,96,186 

2. — Devlet memurları aylıklarının. 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapılma-
srna dair kanun lâyihası hakkında (1/61.0) 145, 

200,249 
3. —•. Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/590) 145,194,249 

4. — İslahı Hayvanat Kanununa ek ka
nun lâyihası hakkında (1/328) 5,95,122:135. 

154 ;157,245:246,248,251,255:258 



Sayfa 
5. — Maarif Vekâleti kadrolariyle mer

kez teşkilât. ve vazifeleri.(hakkındaki 2286 
sayılı Kanomda değişiklik yapılmasına dair 
4926 sayılı Kanuna ek ikamın lâyihası hak
kında (1/488) 145,200,200:201,249:250 

6 .— Orta - Doğu Teknik Üniversitesi-
niıı kuruluş ve ^hazırlıkları hakkındaki ka
nun lâyîhasıa dair (1/572) 145,19.3:194,194: 

200,200,201,207:210 
7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 

yılı Bütçe Kanununa'bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/609) 5, 

82:83,88:89,95,96,98:101 

1. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/399) 18,37,41,43$0r63 

2. — Balıkesir Mebusu Ahmet Koeabı-
yıkoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci madesindeki 
bir yıllık müddete yeniden altı aylık ve • 
geçici 65 ve 68 nei maddelerinde yazılı mü
racaat için de yeniden üç aylık müddet ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/279) 94:95 

3. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 nen maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ile Kocaeli 
Mebusu Ekrem Alican 'm, Gelir Vergisi 
Kanununun 32 ve 89 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (Ü/473, 2/286) 1804,89:94,112,154.186. 

216,234 
4. — Köy enstitüleri ile İlk öğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile Ankara 
Mebusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Mebusu 
Ömer Faruk Sana^'in, köy enstitülerinden 
mezun öğretmen ve ... sağlık memurlarının 
maaşlarının intibakına dair kanun teklifi 
hakkında (1/406, 2/250) 95,114:121,216:217 

5. — Zonguldak Mebusu Sebat i Ata
man'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifine dair (2/305) 169:. I 

171,171:172,175 «178,183,185,203:20ö| 

Sayfa 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştiril me
şine, bir maddesinin ilgasına ve bu kanuna 
bir-muvakkat madde eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/553) 244 

•2. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları kanunu lâyihasına dair (1/555) 244 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Basın - Yayın ve Turizm Umum 

Müdürlüğü Kanununun. 21 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/547) 5,96,186 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına ilâve yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/610) 145,200,249 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/590) 145,194,249 

4. — Elâzığ Mebusu-Selâhattin Toker'-
in, Umumi mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ve bu idare
lere bağlı kurum ve müesseselerde çalı
şanların siyasi faaliyette bulunmalarının 
önlenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/205) . 223 

5. — Giresun Mebusu Abdullah İz-
menln, Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 5 nci maddenin 
tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(1/383) 5,37:57 

6. — İl idaresi Kanununun 48 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/571) 5,96,159:168 

1. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, 
âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ah
lâkı bozanlar hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/291) 13:17 

< • 



7 — 
Sayfa 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1.—Gümrük tarifelerindeki eşya tas
nif Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 
1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 
1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de im
za edilen Tashih Protokolünün tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/457) 109, 

171,247:248,251,252,271:274 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya 

Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Ara
lık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine 
ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de . 
imza edilen Tashih Protokolünün tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/457) 109, 

171,247:248,251,252,271:274 
2. — Hükümete teknik yardım temini

ne dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı arasında imzalanan (10 C) numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/447) 109,168:169,247,250,252, 

263:266 
3. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye ^ Fe- N 

deral Almanya Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına mütaallik Protokollerle ilişikleri
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/490) 5,95,157:158,186:193,248:249, 

252,252,279:282 
4. —- Sınai mülkiyetin himayesine mah

sus 20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı 
Mukavelenamesiyle , Ticaret eşyası, üze
rinde sahte mahreç işaretlerinin men'i 
hakkındaki 1,4 Nisan 1891 tarihli Mad-
rit Ihtilâfnamesinin 2 Haziran 1934 tarihli 
Londra tadillerinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/440) 5,95:96,158:159, 

246:247,249,251:252,259 :262 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan Hükümete tek
nik yardım teminine ait (10 B) numara
lı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/449) 109,169,247,251, 

252,252,267:270 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Sayfa 
Teşkilâtı arasında imzalanan 15 numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (0/559) 109,171,243,252, 

275:278 
7.^Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav

ya Federatif Halk Cumhuriyeti hükümetleri 
arasında imzalanan «Türkiye» Cumhuriyeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti arasında 15 Temmuz 1956 - 31 Ağus
tos 1957 devresindeki mal mübadelelerine 
mütedair Protokol» ile eklerinin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/531) 

182,217,250 

.1. —- Off - Shore Tedarik Programı
na mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 ta
rihinde mektup teatisi suretiyle imzala
nan Anlaşma ile eklerinin tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/394) 94,96, 

96,102:105 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — , Maarif Vekâleti kadrolariyle 

merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2286 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair 4926 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında (1/488) 146,200,200:201, 

.249:250 
2. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi

nin kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/572) 146,193:194,194: 

200,200,201,207:210 
3. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ile An
kara Mebusu Âliye Temuçin ve Elâzığ Me
busu Ömer Faruk Sanaç'm, köy enstitü
lerinden mezun öğretmen ve sağlık me
murlarının maaşlarının intibakına dair ka
nun teklifi hakkında (1/466, 2/250) 95,114: 

121,216:217 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabı-
yıkoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci maddesinde-



Sayfa 
ki bir yıllık müddete yeniden altı aylık ve 
geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı mü
racaat için de yeniden üç aylık müddet ve
rilmesi hakkındaki kanım teklifine dair 
(2/279) 94:95 

2. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 ncu maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ile Ko
caeli Mebusu Ekrem Alican'm, Gelir Ver
gisi Kanununun 32 ve 89 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (1/473, 2/286) 18:24,89:94,112,154, 

186,216,234 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 
yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında 
(5/37) 13 

MİLLÎ MÜDAFAA .ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/533) 95,121:122,217 

2. — Of t - Shore Tedarik Programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup 
teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/394) 94,96,96.102:105 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — .16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Fe

deral Almanya Ticaret ve Tediye Anlaşma
larına mütaallik Protokollerle ilişiklerinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/490) 5,95,157:158,186:103,248:240,252,252, 

279:282 
2. — Sınai mülkiyetin himayesine mah

sus 20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mu
kavelenamesiyle, Ticaret eşyası, üzerinde 
sahte mahreç işaretlerinin meh'i hakkında
ki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit İtilâf name
sinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadil
lerinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 

Hay fa 
dair (1/440) 5,95:96,158:159,246:247,249,251: 

252,259:262 
3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos

lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
metleri arasında imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti arasında 15 Temmuz 1956 -
31 Ağustos 1957 devresindeki mal mübade
lelerine mütedair- Protokol» ile eklerinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/531) 182,217,250 

1. — Off - Shore Tedarik Programına 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup 
teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ile ek
lerinin tasdiki hakkındaki kanım lâyihasına 
dair (1/394) 04,96,96,102:105 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Hükümete teknik yardım temini

ne dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı arasında imzalanan (10 C) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
ffıyihasına dair (1/447) 100,168:169,247,250, 

252,263:266 
2. — Islahı Hayvanat Kanununa ek ka

nun lâyihasına dair (1/328) 5,95,122:135,154: 
157,245 =246,248,251,255:258 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı arasında imzalanan 15 numaralı Ek An
laşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/559) 109,171,248,252,275:278 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Biıieşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan Hükümete tek
nik yardım teminine ait (10 B) numaralı 
Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kânun 
lâyihasına dair (1/449) 109,169,247,251,252,252, 

267:270 

MLHTKLlT ENCÜMEN MAZBATASI 
[Adliye - Dahiliye] 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan 7 
âzalık için. seçim yapılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/450) 145,184:185, 

201,214:215,217,218,224:225,233 



SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
B. M. M. Reisinden 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen ile Teş
kilâtı Esasiye Encümeninin ne için toplan
madıklarına dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/324) 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
açık toplantılarına gazetecilerin alınması
na ne için müsaade edilmediğine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisinden şifa
hi suali (6/326) 243 

Başvekilden 
1. — Burdur Mebusu Fethi Celikbaş'-

ın, mal darlığı ve hayat pahalılığının ön
lenmesi ve fiyat politikasının gerçekleş
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne, 
memleketin iktisadi ve içtimai düzenine 
dair Başvekilden şifahi suali (6/320) 87,185,215, 

225.251 
2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 

23 Aralık 1956 günü Ankara'dan İstan
bul'a giden resmî plâkalı kaptıkaçtı oto
mobilinin hangi vekâlete aidolduğuna dair 
Başvekilden şifahi suali (6/315) 4,88,110 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 'm, 
Kasım ayı başındaki akar yakıt stoku 
miktarına ve akar yakıt kifayetsizliği kar
şısında ne gibi tedbirler alındığına dair 
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili 
Emin Kalafat 'm şifahi cevabı (6/310) 12,37, 

76:82 
2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu'nun, Amerika tarafından memleke
timize gönderilen gıda maddelerinin tev
zi şekli hakkında gazetelerde intişar eden 
haberlerin doğru olup olmadığına ve par
tilere eşit muamele yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifa
hi suali (6/307) 185:186,215,225,251 

3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunu-

Sayfa 
daki son tadilleri kaldıran kanun lâyi
hasının ne sebeple geri alındığına dair 
Başvekilden şifahi suali (6/312) 186,215,225,251 

4. —- Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, Hükümet programında yer alan 
hususlardan hangilerinin tahakkuk etti-

182 - rildiğne ve «Toplantılar ve gösteri yürü
yüşleri» hakkındaki Kanun muvacehesin
de partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan sualine Devlet Vekili Emin Kalafat'-
m, şifahi cevabı (6/275) 6,36,67:76 

Tokad Mebusu Hulusi Bozbey-0. 
oğlu'nun, Şûrayı Devlet Deavi daireleri
nin aylık mesaisine ve işlerin zamanında 
neticelenmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/311) 12:13 

6. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'nun, başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere bâzı şehirlerde ele alınan imar ha
reketlerine dair Başvekilden şif ahi suali 
(6/309) 12,36,76,88,110,148,185,215,225,251 

Adliye Vekilinden 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Göle'nin Lavustan köyünde Abdürrahman 
isminde bir genci öldürenler hakkında 
ne muamele yapıldığına dair sualine Ad
liye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
şifahi cevabı (6/298) 7:12 

Çalışma Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Tevf ik Unsal an 'm, 

işçiler için inşa ettirilen ve ettirilecek olan . . 
meskenlere dair Çalışma Alkilinden şifahi 
suali (6/323) 182,251 

Dahiliye Vekilinden 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Nusaybin ovasının sulanması çin yapıla
cak tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa 
Vekillerinden şifahi huali (6/314) 4,88,110, 

148,180,215,225251 



Sayfa 
iktisat ve Ticaret Vekilinden 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
el sanatlarının tekâmülü, küçük esnaf ile 
küçük sanat erbabı ve dokumacıların kal-
kındırılmaları hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair iktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (6/322) 100,215 216,227,251 

2. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, 
ekmek et ve gaz sakıntısının önlenmesi hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekillerinden 
şifahi suali (6/319) . 66,164,185 

3. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'mm, 673İ1 sayılı Kanunla tadil edilen 
Millî Korunma Kanununun tatbikatı ne
ticelerine ve fiyat yükselişlerinin önlen
mesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Ab
dullah Aker'in şifahi cevabı (6/318) 66,148: 

154 

Maarif Vekilinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

.ilköğretim kanunu lâyihasının hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair sualine Maarif Ve
kili Ahmed özel'in şifahi cevabı (6/317) 4,88, 

110:112 
2. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

1951 senesinden beri Orman Fakültesinden 
ne kadar talebe mezun olduğuna, 1951 -
1956 senelerinde Amerika ve Avrupa'ya 
kaç yüksek orman mühendisi gönderildiği
ne ve bir orman mühendis mektebi veya 
koleji açılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/325) 313 

Maliye Vekilinden 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'm n, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Maliye Vekilinden şifahi 
suali (6/314) 4,88,110,148,185,215,225,251 

Nafıa Vekilinden 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bura'mn, 

Nusaybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Nafıa-Vekilinden şifahi 
suali (6/314) 4,88,1!H0,148,185,215,225,251 

Sayfa 
1.— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğllu'nun, 

Muş vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar 
üzerinde köprüler inşa edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali'.(6/3113) 37,82,88,110,148/185 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden 
1. — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk San-

aç'ın, Elâzığ Cüzam Hastanesinin daha 
müsait bir yere naklinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekili Nafiz Körez'in şifahi 
cevabı (6/321) 109,215,225:227 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Gö-
le'nin Lavustan köyünde Abdürrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sualine Sıhhat 
ve tçtimai Muavenet Vekili Nafiz Körez'in 
şifahi cevabı (6/298) 7:12 

Ziraat Vekilinden 
1.— Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 

1951 senesinden beri Orman Fakültesinden 
ne kadar talebe mezun olduğuna, 1951-1956 
senelerinde Amerika ve Avrupa'ya kaç 
yüksek orman mühendisi gönderildiğine ve 
bir orman mühendis mektebi veya koleji 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/325) 313 

2. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, 
ekmek, et ve gaz sıkıntısının önlenmesi hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/319) 66,154,185 

1. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in, 
küçük sulama işleri için 1955 ve 1956 yıl
lan bütçelerine konulan tahsisat ile kaç 
yerde ne kadar iş yapıldığına ve 1957 yılı 
bütçesine konulan tahsisat miktarına dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun 
şifahi cevabı (6/304) 6:7 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Gö-
le'nin Lavustan köyünde Abdürrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/298) 7:12. 
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Sayfa| 
Başvekilden 

1. — Sinob Mebusu Haşini Tarı'nm, 
1956 senesinde Gerze yangını, Eskişehir 
depremleri ve Lüleburgaz su baskınları do-
layısiyle Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan ayni yardımın ne şekilde kullanıl
dığına dair Başvekilden tahrirî suali 
(7/287) 109 

2. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'
ın, Gerze felâketzedelerine tevzi olunan 
nakdî yardıma ve Gerze'nin yeniden kurul
ması dolayısiyle istimlâk olunan arsalara 
dair Başvekilden tahrirî suali (7/290) 244 

Adliye Vekilinden 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, muhtar seçimlerinde siyasi partilerin 
almış oldukları rey miktarına dair sualine 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
tahrirî cevabı (7/35) 57 

Dahiliye Vekilinden 
1. — Gazianteb Mebusu Ali Ocak'm, 

Gazianteb eski Valisi Kâmuran Cuhruh'nn 
vazifesinden ayrılırken hususi arabası için 
lâstik alıp götürdüğü hakkındaki söylenti
lerin doğru olup olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden tahrirî sual (7/279) 4 

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
nahiye müdürleri temsil tahsisatının mun
tazaman verilip verilmediğine dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/278) 4,141 

1. —• Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'-
ın, Burdur'un Yassıgüme köyünden Tah
sin Afacan isminden bir vatandaşın dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair sua
line Dahiliye Vekili Namın Gedik'in tah
rirî cevabı (7/153) 25:26 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun; Diyarfoakır vilâyeti merkezi ile 
kazalarının elektrik ve bâzı kazalarının da 
su işlerine dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in tahrirî eevahı (7/263) 172:174 

3. — Malatya Mebusu Nuri Oeakcıöğ-
lu'nun, Malatya vilâyetine foağlı kazaların 

Sayfa 
su ve elektrik ihtiyaçlarının temini husu
sunda ne düşünüldüğüne ve Akçadağ yan
gınında zarar görenlere ne nispette yardım 
yapıldığına dair tahrirî sual takririne Da
hiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün tahrirî cevabı (7/238) 26:29 

Bsvlet Vekilinden 
1. — izmir Mehusu Halûk Ökeren'in, 

Bergama kazasının kadastrosu ikmal edi
len köylerine ve hu köylerde tarla ve zey
tinliklerin kaçar parsel olarak tesfoit edil
diğine dair sualine Devlet Vekili Semi 
Ergin'in tahrirî ceva'bı (7/283) 66,239 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinden 
1. — Malatya Mebusu Esat Doğan'm, 

Ege ve 'Karadeniz'de tütün piyasasının (bu 
yıl hangi ayda açılacağına ve geçen yıl 
tatibik edilen primin yükseltilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilinden tahrirî suali (7/286) 87 

iktisat ve Ticaret Vekilinden 
1. — Konya Mebusu Halil özyörük'ün, 

Seydişehir kazası Toprak Mahsulleri Ofisi 
Amlbar Şefi hakkında vâki şikâyetler do
layısiyle ne 'muamele yapıldığına dair ik
tisat ve Ticaret Vekilinden tahrirî suali 
(7/282) 66 

1. — Seyhan Mebusu 'Mehmet Ünal di'-
nm, Millî Korunma teşkilâtına ve bu teş
kilatta ek gören'' verilen memurlara dair 
sualine iktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in tahrirî cevabı (7/259) 234:238 

2. — Sinob (Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
Sinob vilâyetine yiyecek ve tohumluk yar
dımları yapılması hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve .müstahsilin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının tecili için ne 
düşünüldüğüne dair sualine iktisat ve Ti
caret Vekili Abdullah Aker'in tahrirî ce
vabı (7/256) 83:84 

işletmeler Vekilinden 
1. — Sinob Mebusu Vehbi Dayrbaş'm, 

Boyabat kazasının Ekinviran mevkiinde 
sızmakta olan ham petrol dolayısiyle araş-
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tınma yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair işletmeler Vekilinden tahrirî 
suali (7/289) \ 243:244 

Maarif Vekilinden 
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 

Kars vilâyetindeki ilkokulların sayısına ve . 
bütün köylerin okula kavuşması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilin
den tahrirî suali (7/280) 34 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'-
m, 1948 yılından 'beri kaç ortaokul yapıl
dığına ve her Ibirindn maliyet değerine, or
taokullara devam eden talebe mevtfudu ile 
her okulda ne kadar öğretmen bulundu
ğuna dair Maarif Vekilinden tahrirî suali 
(7/288) 182 

Maliye Vekilinden 

1. _ Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'-
in, Devlet. Orman işletmelerinin kesim ve 
istif işlerinde çalışan işçilerden alınan ver
gilere dair sualine Maliye Vekili Hasan • 
Polatkan'ın tahrirî cevabı (7/248) 29:30 

2. — izmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'-
nun, Hazinenin alâkası olmiya'n bir gayri-
menkule ait tescil 'hükmünün Hazine vekil
lerince temyiz edilmesinin sebebine dair 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın, 
tahrirî cevabı (7/255) ' 30:31 

Millî Müdafaa Vekilinden 
1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 

askerlik daire ve şubelerinde çalıştırılan 
ücretli daktiloların miktarına, terfih ve 
terfileri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Millî Müdafaa Vekâleti Ve
kili Semi Ergin 'in tahrirî cevabı (7/277) 4, 

201:202 
2. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, 

yedek subaylık hakkının hayvan sağlık 
memurlarına da teşmili hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Millî Müdafaa Vekilin
den-tahrirî suali (7/281) 34 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, Burdur vilâyet merkezinde vazife gören 
Eğitim Alayının bâzı vatandaşların tapulu 
tarlalarını işgal ettiği hakkındaki iddianın 
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doğru olup olmadığına, doğru ise vekâlet
çe ne muamele yapıldığına ve bu tarlaların 
bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Se
mi Ergin'in tahrirî cevabı (7/211) 57:59 

Münakalât Vekilinden 
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 

Tokad vilâyetine 10 - 15 gün posta gitme
diğine dair Ulus gazetesindeki haberin 
doğru olup olmadığı hakkındaki sualine 
Münakalât Vekili Arif Demirer'in tahrirî 
cevabı (7/285) 87,252:253 

Nafıa Vekilinden 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde Tıirer baraj yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/262) 137: 

140 
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'mın, Malatya vilâyetine bağlı kazaların 
su ve elektrik ihtiyaçlarının.. temini hu
susunda ne düşünüldüğüne ve Akçadağ 
yangınında zarar" görenlere ne nispette 
yardım yapıldığına dair tahrirî sual tak
ririne Nafıa Vekili Etem Menderes'in tah
rirî cevabı (7/238) . •* 26:29 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-
un, Manisa'nın merkez ilcesine bağlı Sa
rıçam köyündeki Deliçay'm bir yatak , 
içine alınması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Nafıa Vekili Etem Men
deres'in tahrirî cevabı (7/68) 25 

4. — Sinob Mebusu Haşim Tan'nm, 
Sinob iskelesinin uzatılması ve Gerze is
kelesinin bir barınak haline getirilmesi ve ; 
uzatılması hususunda ne zaman faaliyete 
geçileceğine dair sualine Nafıa Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabî (7/274) 97 

5. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzn-
rumluoğlu'ıran, Nafıa Vekâletince 1955 
yılı içerisinde vilâyet hususi idarelerine 
yapılan nakdî yardımlara ve Çekerek ır
mağı üzerinde bulunan Kazankaya köp
rüsünün bu yıl içinde inşa edilip edilmi-
yeceğine dair sualine Nafıa Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/144) 136:137 
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Ziraat Vekilinden 

i. — Eskişehir Mebusu Abidin Potu-
oğlu'iran, 1956 yılında Eskişehir'de görü

len ve Orta - Anadolu'ya yayılması ihti
mali bulunan süne ve kimıl haşeresinin 
imhası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ziraat Vekilinden tahrirî suali (7/284) 

Sayf 

66 

TAKRİRLER 
Bolu (Ahmet Hah) 
1. — Arzuhal Encümeninin 24 . XII . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4014 sayılı Karara ait 89 numaradaki 
işin Umumi Heyette görüşülmesine dair 
(4/266) 145 

Elâzığ (SeMhattin Toker) 
2. — Umumi, mülhak ve hususi bütçe

lerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve bu 
idarelere bağlı kurum ve müesseselerde ça
lışanların siyasi faaliyette bulunmalarının 

önlenmesine dair kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair (4/269) 244 £45 

Kocaeli (Turan Güneş) 
3. — Arzuhal Encümeninin 28 . XII . 

1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4018 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair (4/265) , 5 

Sivas (Bahattin örnekol) 
4. — Yılbaşı ve Gençlik bayramı gün

lerinde posta mürasalâtı ile telgraflara 
Yeşilay Cemiyeti yardım pulu yapıştırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair (4/267) 147.448 

TEKLİFLER 
Aydın (Necati Celim) 
1. •— Eski eserlerin bulunduğu yerler

de ikamet edenlerin başka mahallere nak
li ve bu yerlerin istimlâki hakkında 
(2/418) 

Bilecik (Talât Orayı ve beş arkadaşı) 
2. — Bilûmum resmî dairelerle 3659 

sayılı Kanuna tâbi teşekküllerde müstah
dem bulunan veya mebus ve belediye reisi 
intihabedilen tabiplerin asistanlıkta geçen 
müddetleri hakkında (2/429) 

Bursa (Sabahattin Çıracıoğlu) ve Ko
caeli (Turan Güneş) 

3..— Sendikalar kanunu teklifi (2/420) 
Çanakkale (liedi İlnüstihn) 
4. — Çanakkale'nin Intefe bucağında 

malûl er Şerif oğlu Hasan Bendeş'e vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında (2/423) 

Çorum (Hüseyin Ortakcıöğlu) 
5. — Gayrimenkul kiraları hakkında

ki 6570 sayılı Kanunun 3, 4, 10, 15 ve 16 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/424) 

Denizli (Mustafa Güloügid) 
6. - - Gelir Vergisi Kanununun 6247 

244 

87 

145 

182 

sayılı Kanunla değiştirilen 24 ncü madde
sinin (1) numaralı bendinin tadili hak
kında (2/413) 

Erzurum (Esat Tuncel) ve Konya, 
(Himmet ölçmen) 

7. — inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri 
Odaları Birliği hakkında (2/427) 

İzmir (Pertev Arat) 
8. — Sabık polis memurlarından Meh

met Hamdı Pak'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında (2/414) 

Kırşehir (Tahir Taşer) 
9. — Adliye memur ve kâtiplerinin ter

fihleri hakkında (2/415) 
Kocaeli (Sadettin Yalım) 
10. •— 6725 sayılı Jet tayyareciliği uçuş 

hizmetleri tazminat Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında (2/428) 

Kütahya (Nihat Halûk Pepeyi) 
11. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 

Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliM 
haricine çıkarılmasına dair olan 431 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve 
aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 5958 sayılı Kanunun 3 ncü ek mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (2/425) 

223 

223 

182 
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Rize (İzzet Akçal) 
12. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla 
değiştirilen 17 nci maddesinin tadiline ve 
aynı kanuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair (2/426) 182 

Samsun (Ekrem Anıt) ve Gümüşane 
(İsmail Hakkı Baykal) 

13. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5558 sayılı Kanuna 
bir madde ilâvesi hakkında (2/416) 5 

Sinob (Muhit Tümerkan) 
14. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın

daki 6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile bu kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 4 ncü maddenin değiştirilmesi 
hakkında (2/419) 66 

Trabzon (Sami Orberk) ve Erzurum (ts-
hak Avni Akdağ) 

15. ^ - Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 41 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/422) 109 

Tunceli (Bahri Turgut Okaygün) 
16. — 6731 sayılı Millî Korunma Kanu

nunun muvakkat 2 nci maddesinin tadiline 
dair (2/417) 5 

Van (Kemal Yörükoğlu) 
17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında, kanun , teklifi 
(2/421) 87 

Ankara (ÂUye Temuçin) ve Elâzığ 
(Ömer Faruk Sanaç) 

1. — Köy enstitülerinden mezun öğret
men ve sağlık memurlarının, maaşlarının 
intıbakıne dair (1/466,2/250) 95,114:1.21,216: 

217 
Balıkesir (Ahmet Kocabıyıkoğlu) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 102 nci maddesindeki bir 
yülık müddete yeniden altı aylık ve geçici 
65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat 
için de yeniden üç aylık müddet verilmesi 
hakkında (2/279) 94:95 

Elâzığ (Selâhattin Toker) 
3. — Sürüncemede kalan dâvaların tas-

Sayfa 
fiyesi hakkında (2/396) 214,233:234 

4. — Umumi, mülhak ve hususi bütçeler
le idare edilen daireler ve belediyelerle İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde ve bu idarele
re bağlı kurum ve müesseselerde çalışanla
rın siyasi faaliyette bulunmalarının önlen
mesine dair kanun teklifi ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (2/205) 223. 

244:245 
Giresun (Abdullah îzmen) 
5. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın

daki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanun
la eklenen muvakkat 5 nci maddenin tadili
ne dair (2/399) 5,37:57 

Kocaeli (Ekrem Alican) 
6. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 

ncu maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/286) 18:24,89:94,112,154,186,216,284 

Kocaeli (Turan Güneş) 
7. — Dahilî Nizamnamenin 153 ve 157 

nci maddelerinin tadili hakkında (2/296) 
8. — Milletvekilleri Kanununun 4 ncü 

maddesinin tadili hakkında (2/294) 
Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) 
9. — Dahilî Nizamnamenin bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında (2/352) 
10. — Seçim kanunu teklifi (2/193) 
Manisa (Yunus Muammer Alakant) 
11. — Mebusların mal beyanında bulun

maları hakkında (2/287) 
Muğla (Yavuz Pa^amehmetoğlu ve iki 

iki arkadaşı) 
12. -— Mebus seçimi kanunu teklifi 

(2/186) 
Seyhan (Sedat Barı ve yedi arkadaşı) 
13. — Turizm Umum Müdürlüğü teşkili 

hakkında (2/211) 146:147 
Sivas (Bakattin örnekol) 
14. — Yılbaşı ve Gençlik bayramı gün

lerinde posta mürasalâtı ile telgraflara Ye
şilay Cemiyeti yardım pulu yapıştırılması 
hakkında (2/404) 147:148 

Sivas (Nuri Demirağ) 
15. — 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi' 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair 
(2/304) 147 

.1.6. — Âmme nizamını ilüâl edenler ve 
umumi ahlâkı bozanlar hakkında kanun tek-

147 

147 

147 
147 

147 

147 
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lifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (2/291) .13:17 

Trabzon (Sabri Dilek) 
17.;— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

6428 sayılı Kanunla değişen 35 nci maddesi-

Sayfa 
nin 6 ncı bendinin tefsiri hakkında (4/143) 147 

Zonguldak (Sebati Ataman) 
18. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/305) 169:171,171: 

172,175:178,183,185,203:206 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geriverme istekleri 
1. — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi 

Kanunu -ile hu kanuna müzeyyel 2448 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasının geriverilmeşine 
dair (3/463) 

2. — Orman Kanunu lâyihasının geri-
. verilmesine dair (3/462) 

Tefsir iatekleri 
1. — Gayrimenkul kiraları hakkında

ki 6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
6767 sayılı Kanunla eklenen D bendinin 
tefsiri hakkında (3/471) 213 

2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 72 ve 74 ncü maddeleri muva
cehesinde, trafik suçlarından dolayı mah
kemelerce verilen mahkûmiyet hükümleri
nin 4664 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2 nci 
maddesinin «A» bendine tevfikan adlî sici
le geçirilip geçirilemiyeceğinin tefsiri hak
kında (3/439) 214,227:233 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bursa Mebusu İbrahim öktem ve 

Tokad Meibusu Hasan Kangal'ın teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına dair (3/465) 5 

2. — Bursa Mebusu îbrahim öktem'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/464) 5 

3. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/472) 213 

Muhtelif 

(3/450) 145,184:185,201,214:215,217,218,224: 
225,233 

1. — Devlet Şûrasında açık 'bulunan 7 
âzalık için seçim yapılması hakkında 

ölüm cezaları 
1. — Üstünü öldürmekten maznun III 

ncü Korugan Tb. I nci Bl. erlerinden Mus-
tafaoğlu Ali Kınalı 'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/473) 213 

1. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 
1341 doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/399) 17:18 

2. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde 
kayıtlı Mehmetoğlu 1908 doğumlu Bişar 
Saruhan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/401) 18 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/468) 183 

RtYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — Başvekil Adnan Menderes'in, Lib

ya seyahati dolayısiyle avdetine kadar ken
disine İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'-
nun vekillik etmesi (3/474) 224 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Devlet Orman işletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1954 yılı muameleleri hak
kında tanzim edilen raporun blânçolarla 
birlikte sunulduğuna dair (3/467) 145 

ENCÜMENLER REİSLİKLERİNDEN GE
LEN TEZKERELER 

1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı ve ye
di arkadaşının, Turizm Umum Müdürlüğü 
teşkili hakkındaki kanun teklifinin muvak
kat bir encümende görüşülmesine dair Da-
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hiliye Encümeni Reisliği tezkeresi (3/466) 

2, — Vekillerin mesuliyet ve vazifeleri
ne, Seçim Kanununa mütaallik kanun tek
lifleriyle Seçim Kanununun tefsirine, Da
hilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin ta
diline dair tekliflerin henüz encümence tet
kiklerinin ikmal edilememiş bulunduğuna 
dair Teşkilâtı Esasiye Encümeni Riyaseti 
tezkeresi (3/469) 

Sayfa 
146: 
147 

147 

Sayfa 
HARİCÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Libya ordusuna hediye edilen si

lâhlarla son defa hibe edilen piyade ha
van mermileri dolayısiyle Türkiye Reisi
cumhuruna, Büyük Millet Meclisi Reis ve 
azaları ile Hükümet Reis ve erkânına Lib
ya Hükümetinin şükran duygularının ib
lâğı hususunun Libya Elçiliği tarafından 
rica edilmiş bulunduğuna dâir (3/470) 146 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
28 . XII . 1956 tarihli 22 nci inikat zap

tının hulâsası 3:4 
9 . 1 ; 1957 tarihli 23 ncü inikat zaptının 

hulâsası • 34 
11 . I . 1957 tarihli 24 ncü İnikat zaptı

nın hulâsası 66 
14 . I . 1957 tarihli 25 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 86:87 
16 . I , 1957 tarihli 26 nci İnikat zaptı

nın hulâsası 108:109 
18'. I . 1957 tarihli 27 nci inikat zaptı

nın hulâsası 145 
21 . I . 1957 tarihli 28 nci inikat zaptı

nın hulâsası 181:182 
22 . I . 1957 tarihli 29 ncu İnikat zaptı

nın hulâsası 212:213 
25 . I . 1957 tarihli 30 ncu İnikat zaptı

nın hulâsası 243:244 

YOKLAMALAR 
6 

36 
67 
88 

110 

TASHİHLER 
140 
240 

146 
183 
214 
224 
244 

254 



Söz alanlar 

Sayfa 
Halit Ağanogiu (Tmbzon) - Köy ensti* 

tüleriyle ilköğratmen okullarının birleşti
rilmesi, frakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun; münasebetiyle 119 

A. Fahri Ağaoğlu (Konya) .... Ateşli, si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı 
Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci maddenin tadiline dair ka
nun teklifi münasebetiyle 43 

Danyal Akbel (Yozgad) - Orta - Doğu 
Teknik tMversitesinin kuruluş ve hazırlık
ları hakkmdaki Kanun münasebetiyle 194,195 

İzsetAkçal (Bize) - 6085 sayılı Kara
yolları ISBafikJCanununun 72 ve 74 ncü 
maddeleri: muFfyfiehBsinde traök. suçlarniT 
dan döİöpiî ın̂ fakemelereBer verilen mahkû
miyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil 
Kanununun 2 nci maddesinin «A» bendi
ne tevfikan adlî'sicllevgeçirilipigeçirilmiye-
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye "Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 232 

— Ateşli, silâhlar ve rbıçakiar hakkın- • 
daki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Ka
nunla: eklenen muvakkat 5 nci maddenin 
tadiline, dair kaaıun teklifi münasebetiyle 51'56 

Abdullah Aker (İktisat ve Ticaret Ve
kili) - Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nün, 6731 sayılı Kanunla tadil edilen Millî 
korunma Kanununun tatbikatı neticeleri- ' 
ne ve fiyat yükselişlerinin önlenmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan 
sualine .şifahi cevabı 148,152,153,154 

— 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman 
Muhtelit Komisyonu Protokolü ile aynı 
tarihte imzalanan 119 Şubat 1952 tarihli 
Türk - Ahnan Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ile ilgili Protokollerin ve ilişiklerinin 
tasdiki hakkındaki ICanun münasebetiyle 189;192 

Sayfa 

İrfan Aksu (îşpacfcaf),.- Siv^s Mebusu 
Nuri :Demicağ'ın, âjnmfenizamını,ihlâi:eden-
ler ve umumi ahlâkı bozanla ha&kındaki 
kanun teklifi ve Dahiliye ya Adlice env 
cümenleri^mazbataları münasebetiyle: 17 

İhsan Aktürel (Yozgad) - Köy enstitü
leriyle ilköğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna ek 
Kanun münasebetiyle 118 

Muammer Alakant (Manisa) - 5421 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 neu 
maddelerinin tadili hakkındaki1 Kanun mü
nasebetiyle 18,19|20,21,22;23;24,89 

Ekrem Anıt (Samsun), - Ateşli silâülar 
ve bıçaklar hakkmdaki 6H3B- sayili Bunu
na 6768 sayılı Kanunla eklenen muvak
kat 5 nci maddenin tadiline dair karnin 
teklifi münasenetiyle 50 

— 5442 sayılı îl. İdamesi J&nununun: 
48 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında? 
ki Kanun münasebetiyle JS2,164 

Pertev Arat (İzmir) - ^Kastamonu. Me
busu Ziya Termen'in, Hükümet progra*-
mmda yer alan hususlardan hangilerinin 
tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun 
muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkla
rı durum üzerine ne düşünüldüğüne dair 
olan suali münasebetiyle 76 

#ırrı Atalay ($ars) - ööle'nin Lavus-
tan köyünde Abdurrailman isminde: fcny 
genci öldürenler hakkında ne yapıldığına 
dair olan suali münasebetiyle 9*11 

— Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki gesçiei maaKfe 
eklenmesi hakkındaki "S457" sayılı IS&nuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair ûian 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yll da-
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Sayfa 

ha uzatılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 113 

— Islahı hayvanat Kanununun 31 nci .... 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun müna
sebetiyle 122 

Sebatı Ataman (Zonguldak) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 Sa
yılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 5 nci maddenin tadiline dair 
kanun teklifi münasebetiyle 53,54 

— 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 48 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 168 

— 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 32 ve 89 ncu maddelerinin 
hakkındaki Kanlın münasebetiyle 

Sayfa 
tadili 

20,21,22, 
91,94 

— Köy enstitüleriyle ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanıma ek Kanun münasebetiyle 115,116 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Kasta
monu Mebusu Ziya Termen'in, Hükümet 
programında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkın
daki Kanun muvacehesinde partilerin mâ
ruz kaldıkları durum üzerine ne düşü
nüldüğüne dair olan suali münasebetiyle .76 

- - Usul hakkında 35,36 

B 
Zeki Başağa (Gümüşane) - Islahı hay

vanat Kanununun 31 nci maddesinin tadi-
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun münasebetiyle 122 

— Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sa
yılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle 117 

Bekir Baykal (Ordu) r 54412 sayılı il 
idaresi Kanununun 48 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki. Kanun münase- ' 
betiyle _ 161j 

Hulusi Bozbeyoğlu (Toka!) * . Şûrayi jj 
Devlet Deavi dairelerinin aylık mesaisine jj 
ve işlerin zamanında neticelenmesi için ne • " I 
düşünüldüğüne dair olan suali münasebe- j 
tiyle . 12İ 

Esat Budakoğlu (Ziraat Vekili) - Amas
ya Mîebusu Kemal Eren'in, küçük sulama 
işleri için 1956 ve 1956 yılları bütçelerine 
konulan tahsisat ile kaç yerde ne kadar iş 
yapıldığına ve 1957 yılı bütçesine konulan 
tahsisat miktarına dair olan sualine şifahi 
cevabı 6 

— Islahı hayvanat Kanununun 31 nci 
maddesinin tadiline ve. bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun münase
betiyle ,133 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm Göle'-
nin Lavustan köyünde Abdurrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne ya
pıldığına dair olan sualine şifahi cevabı 8,10 

Şefik Çağlayan (Muş) - 5442 sayılı İl 
idaresi Kanununun 48 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle 165 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 23,24,92 

— Islahı hayvanat Kanununun 31 nci 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun münase
betiyle 131 

— Kasım ayı başındaki akar yakıt sto
ka miktarına ve akar yakıt kifayetsizliği 
karşısında ne kibi tedbirler alındığına 
dair olan suali münasebetiyle 78,81 
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Sayfa 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya federatif Halk Cumhuriyeti Hükümet
leri arasında imzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti arasında 15 Temmuz 1956 -
31 Ağustos 1957 devresindeki mal müba-

, delelerine mütedair Protokol» ile ekleri
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 217 

Hasan Erdoğan (Kars) - İslahı hay
vanat Kanununun 31 nci maddesinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun münasebetiyle 129,155 

Sabri Erduman (Erzurum) - 5442 sa
yılı ti İdaresi Kanununun 48 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 162 

— Köy enstitüleriyle ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanuna ek kanun münasebetiyle 120 

Kemal Eren (Amasya) - 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun 48 nci maddesinin de
ğiştirilmesi b.akkındaki Kanun mtinasebe- . 
tiyle 161 

— Küçük sulama işleri için 1955 ve 
1956 yılları bütçelerine konulan tahsisat 
ile kaç yerde ne., kadar iş yapıldığına ve 
1957 yılı bütçesine konulan tahsisat mik
tarına dair olan suali münasebetiyle..-. . . . 7 

Hayrettin Erkmen (Giresun) - 21 Ni
san 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit 

Sayfa 
— Usul hakkında 37 

'— 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman 
Muhtelit Komisyonu Protokolü ile aynı 
tarihte imzalanan 16 Şubat 1952 tarihli 
Türk * Alman-Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ile ilgili Protokollerin ve ilişiklerinin 
tasdiki hakkında kanun münasebetiyle 157, 

106,187,190,192 

Komisyonu Protokolü ile ayni tarihte im* 
zalanan 16 Şubat 1952 tarinÜ Türk - Alman . 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili 
Protokollerin ve ilişiklerinin tasdiki hak
kında Kanun münasebetiyle 186̂ 189 

Agah Erozan (Bursa) - 5442 sayılı îl 
idaresi Kanununun 48 nci maddesinin de- ? ' 
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 166 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yozgad) -
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 
sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 5 nci maddenin tadiline .dair i 
kanun teklif i. münasebetiyle . 37,54j5Ş,56 

— 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 48 ,; . v 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki..-,,.. 
Kanun münasebetiyle 159,163,166 

Muhlis Ete (Ankara) * Orta -vÖogu;..; :c 
Teknik Üniversitesinin kuruluş ye-ba^r> , 
lıkl arı hakkındaki Kanun münasebetiyle 193, 

194,195,198 

Huri Demirağ' (Sivas) - Âmme nizamı
nı ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar 
hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye ve 

.D 
Adliye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle 13,15,16 

E 



Sayfa 
Hüseyin Avni Göktürk (AdliyeVeki

li) - 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun 72 ve 74 ncü maddeleri muvacehe
sinde trafik suçlarından dolayı mahkeme
lerce. verilen mahkûmiyet hükümlerinin 
4664 -sayılı Adlî' sicil Kanununun 2 nci 
maddecinin «A» bendine tevfikan adlî si* 
çile geçirilip geçirilmiyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Göle'-
nin Lavustan köyünde Abdurrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne 

232 

yapıldığ-ına dair 
vabı 

Sayfa 
olan sualine şifahi ee-

9;U;12 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Ateşli silâh
lar ve hıçaklar hakkındaki 6136 sayılı 
Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci maddenin tadiline dair kanun 
teklifi münasebetiyle 41 

— Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, âm
me nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı 
bozanlar hakkındaki kanun teklifi ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 10 

H 
Ahmet Hatı (Bolu) - Sivas Mebusu 

Nuri Demirağ'm, âmme nizamını ihlâl 
edenler ve urnu'mi ahlâkı bozanlar hakkın
daki kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları 'münasebetiyle 13 

Helımet Hazer (Kara) - 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun .48 ndi maddesinin,de
ğiştirilmesi »hakkındaki ;kanun münasebe
tiyle 160̂ 164 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki 'kanun 
münasebetiyle 196,109,200 

— Salbık zalbıt hakkında 35 
— Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, 

âmme nizamını ihlâl «dinler ve umumi ah
lâkı bozanlar hakkındaki kamra teklifi ve 
Dahiliye ve Adliye encümenleri masöbata* 
lan münasebetiyle 17 

— Usul hakkında 46 

t 
£fivfilt:îleri (Şamamı) « Köy enstitü

leriyle iHk öğretmen -okullacının Mrleştiril-
meai JhaMandaki 6234 sayılı Kanuna ek 
kanun münasebetiyle 116,118,119 

Halfi f̂iûre (B«!ıKesir) - 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun 48 nei maddesinin der 

ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle 167 

Abdullah îzmet (Giresun) - Ateşli si
lâhlar ve (bıçaklar thâ'Bkmdâki fâffl sayılı 
TCanuna 6768 sayılı Kanuriİâ eklfiMen, mu
vakkat 5' nci maddenin tadiline dair kanun 
teklifi münasebetiyle . 45 

Emin Kalafat (Devlet Vekili) Bur
dur Mebusu, Fethi Çelikfbaş'ın, Kasım ayt 

K 
başındaki akar yakıt stoku miktarına ve 
akar yakıt kifayetsizliği karşiBinda ne gi-



Sayfa 
İri tedbirler alındığına dair olan sualine 
şiföftü cevabı 77;80>81 

— Kastamonu Mebusu Ziya Termen'-
in, Hükümet programında yer alan nusus-
larda n hangilerini n tahakkuk • ettirildiğine 
ve «Toplantılar ve gösteri -yürüyüşleri» 
hakkındaki "Kanun muvacehesince partile
rin mâruz kaldıkları -durum üzerinde ne 
düşünüldüğüne dair olan sualine şifahi ce
vabı 67,69,70 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu (Manisa) -
Kastamonu Mebusu Ziya Termen'ih, Hü
kümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk etirildiğine ve «Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki 
Kanun muvacehesinde partilerin mâruz 
kaldıkları durum üzerinde ne düşünüldü

ğüne dair olan suali münasebetiyle 
Sayfa 

69,71 

Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) - Ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 5 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi münasebetiyle '47,52,54,55 

Nafiz Körez (Sıhhat, ve İçtimai Muave-
venet Vekili) - Elâzığ Mebusu Ömer Fa
ruk Sanaç'm, Elâzığ Cüzam Hastanesinin 
daha müsait bir yere naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair «olan sualine şifahi 
cevabı 226 

— Kars Mebusu Sırn Atalay'm, Göle'-
nin Lavustan köyünde Abdurrahman is
minde bir genci öldürenler hakkında ne._ 
yapıldığına dair olan sualine şifahi cevabı 8,10 

-Ahmet Morgu (Riza) - Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin kuruluş ve hazır-

M 
hkları hakkındaki Kanun münasebetiyle 197 

Emrtülah Hutku (Trabzon) -6731 sa
yılı Kanunla İadiL edile» MilÖ Korunma 
Kanununun tatbikatı neticelerine ve fiyat 

N 
yükselişlerinin önlenmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair olan suali mü
nasebetiyle 191,153,154 

Burhaufitin Onat (AnteJyft) - Ateşli 
silâhlar ve bıçaklar hakkındBki 6136 sayılı 
Kanuna ;67Ö6& şaplı Kanunla. «&tenen mu-
va&kat 5 nci maddenin tadiline dair ka-

o 
nun teklifi münasebetiyle 46,50 

— Orta- l>0ğu Teknik "Üniversitesinin 
kuruluş;-ve hazırlıklarıhakkındaki Kanun 
münasebetiyle "HJ7)I96 

Talât "Casfi <k (Ankara.) - 542J.,aayıh 
G«ür Vegg&i Karnımı mm i& ve- S9 ucu 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâ-

o 
yihası münasebetiyle. 20 

Mehmet özbay (-Burdur) - İlköğretim 
kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanma-



Sayfa 
dığına dair olan suali münasebetiyle. 111 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) • 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla 
eklenen muvakkat 5 nci maddenin tadi
line dair kanun teklifi münasebetiyle. 89,55 

— Sivas Mebusu Nuri Damirağ'm 
âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi 
ahlâkı bozanlar hakkındaki kanun teklifi 

Sayfa 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları münasebetiyle. 14 

Ahmed Özel (Maarif Vekili) - Burdur 
Mebusu Mehmet özbey'in, ilköğretim ka- ••-
nunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadı
ğına dair olan sualine şifahi cevabı. 111 

— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle. 199,200 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ). Elâzığ Cü
zam Hastanesinin daha müsait bir yere nak
linin düşünülüp düşünülmediğine dair olan 
suali münasebetiyle, 226 

Nuri Sertoğlu (Sinofc) - Kastamonu 
Mebusu Ziya Termen'in, Hükümet prog
ramında yer alan hususlardan hangile
rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki 
kanun muvacehesinde partilerin mâruz 
kaldıkları durum üzerine ne düşünüldü
ğüne dair olan suali münasebetiyle. 71 

ÜbeyduHah Seven (Hakkari) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 
münasebetiyle. ^ 170 

Servet Sezgin (Çanakkale) - 6085 sayılı 
Kara Yolları Trafik Kanununun 72 ve 74 
ncü maddeleri muvacehesinde trafik suç
larından dolayı mahkemelerce verilen mah
kûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun 2 rici maddesinin «A» 
bendine tevfikan adlî sicile geçirilip geçiril-
miyeeeğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni • mazbatası 
münasebetiyle. ' 228,230,231 

— Islahı hayvanat Kanununun 31 nci 
maddesinin tadiline ve kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun münasebe
tiyle. 128 

ilhan Sipahioğlu (İzmir) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanuna 6768 sayılı kanunla ekle

nen muvakkat 5 nci maddenin tadiline 
dair kanun teklifi münasebetiyle. 42,56 

— Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in 
Hükümet programında yer alan hususlar
dan hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve 
«Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri» hak
kındaki Kanun muvacehesinde partilerin 
mâruz kaldıkları durum üzerine ne düşü
nüldüğüne dair olan stiali münasebetiyle 76 

— Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki 6234 sa
yılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle 114,115, 

. 118,119 
— Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, âm

me nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı 
bozanlar hakkındaki kanun teklifi ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri' mazbataları mü
nasebetiyle 17 

Mehmet Daim Süalp (Siird) - Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı 
Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci maddenin tadiline dair ka
nun teklifi münasebetiyle 45,51,55 

— Devlet Şûrasında açık bulunan 7 âza-
lık seçiminin kanun lâyiha ve ekleriyle di
ğer işlerin müzakesresinden evvel yapılma
masına dair 184 

— Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in 
Hükümet programında yer alan hususlar
dan hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve 
«Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri» hak
kındaki kanun muvacehesinde partilerin 
mâruz kaldıkları durum üzerine ne düşü
nüldüğüne dair olan suali münasebetiyle 76 
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Halûk Şaman (Bursa) - 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 32 ve 89 neu ımıd-

Osman Talu (Afyon Karahisar) • 5442 
sayılı il idaresi Kanununun 48 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle 165 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) -
5442 sayılı îl İdatesi Kanununun 48 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 162 

Tahir Taşer (Kırşehir) - 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 74 
ncü maddeleri muvacehesinde trafik suç
larından dolayı mahkemelerce verilen 
mahkûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı 
Adlî Sicil Kanununun 2 nci maddesinin 
«A» bendine tevfikan adlî sicile geçirilip 
geçirilmiyeceğinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 227,229,231,232 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 5 nci maddenin 
tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle 38, 

47,51 
Ziya Termen (Kastamonu) - Hükümet 

programında yer alan hususlardan hangi
lerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki 
Kanun muvacehesinde partilerin mânız 

Tahsin Uygur (Çankırı) - Islahı hay
vanat Kanununun 31 nci maddesinin iadi-

Sayfa 
delerinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle 93 

T 
I kaldıkları durum üzerine ne düşünüldüğü

ne dair olan suali münasebetiyle 72 

Ahmet Tokuş (Antalya) - Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin kuruluş ve ha
zırlıkları hakkındaki Kanun münasebetiy
le 196 

Halil Turgut (Diyarbakır) - Maarif Ve
kâleti teşkilât kadrolariyle merkez teşkilâ
tı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun münasebe
tiyle 200 

Muhit Tümerkan (Sinob) - 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 72 ve 74 

I ncü maddeleri muvacehesinde trafik suç-
I larındân dolayı mahkemelerce verilen 

mahkûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı ad
lî sicil Kanunun 2 nci maddesinin «A» ben
dine tevfikan adlî sicile geçirilip geçiril
miyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 228,231 

— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 6136 sayilı Kanuna 6768 sayılı Ka
nunla eklenen muvakkat 5 nci maddenin 
tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle 44 

— Ruzname hakkında 35 

u 
I line ve kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun münasebetiyle 155 



Sayfa 
Cevai Ülkü (Aydın) - Ateşli silâhlar 

ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı .Kanuna 
6768 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 
5 nci maddenin tadiline dair kanun tekli
fi münasebetiyle 38,40,55,56 

— Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, âm
me nizamını inlâl edenler ve umumi ahlâkı 
bozanlar hakkındaki kanun teklifi ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle ] 4 

Sayfa 
Mfibmet Üıraidr (Btyhm) - 5442 sayılı 

ti idaresi Kanununun 48 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle 160,165 

— Kifayet takriri aleyhinde 49 

Ali Ünlüsoy (Yozgat) - Islâhı hayva
nat Kanununun 31: nci maddesinin tadili
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun münasebetiyle 155 

Sadettin Yalım (JCooaeli) - Köy ensti
tüleriyle ilk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi 'hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek Kanun miinals«fcetiyle 

Celâl Yardımcı (Devlet Vekili) - Dev
let Şûrasında açık bulunan 7 âzahk seçi
minin kanun lâyiha ve ekleriyle diğer işle-

120 

rtn 
dair 

müzakeresinden evvel yapılmasına 

—, Tokad 'M'ebusu Hulusi Bo2tbeyoğlu '-
nun, Şûrayı Devldt Deavi daiı*elerinin ay
lık mesaîsine ve işlerin zamanında netice
lenmesi için ne düşünüldüğüne dair olan 
sualine şifahi eevalbı 

184 
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